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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
PRO DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU PRO
VEŘEJNOU POTŘEBU
(VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU)
Výroková část:
Městský úřad v Říčanech, odbor životního prostředí - vodoprávní úřad, jako vodoprávní úřad příslušný
podle ustanovení § 25 písm. b) a § 27 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění platných předpisů (dále jen
zákon o vodovodech a kanalizacích), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení
§ 30 zákona o vodovodech a kanalizacích a § 11 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve veřejném zájmu
s platností od 1.6.2020 do 31.8.2020
v souladu s ustanovením § 15 odst. 4 zákona 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích") a v souladu s § 25 odst. 3, § 172 a §
173 správního řádu

omezuje
užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Hrusice (katastrální území
Hrusice),
spočívající v zákazu zalévání zahrádek, mytí aut, napouštění bazénů a ostatních činností
souvisejících s odběrem pitné vody z veřejného vodovodu nesloužících k pitným a hygienickým
účelům.
Vodu z veřejného vodovodu je možné užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a hygienickým
účelům.
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Odůvodnění:
Dne 4.5.2020 požádal vlastník vodovodní sítě pro veřejnou potřebu – obec Hrusice, IČO 240222,
Hrusice č.p. 142, 251 66 Senohraby, o vydání opatření obecné povahy na dočasné omezení užívání
pitné vody z veřejného vodovodu v obci Hrusice (katastrální území Hrusice), kde je zdrojem vody pro
zásobení obce voda z obecního vrtu, jež je zdrojem pitné vody pro obecní vodovod. Podle sdělení obce
Hrusice je v současné době obec zásobena z jednoho zdroje, kterým je podzemní vrt HV1. Voda je
z tohoto vrtu čerpána do úpravny vody, kdy je nejprve vedena přes provzdušňovací věž a sedimentační
nádrž a následně akumulována ve vodojemu o objemu 2 x 50 m3. Jedná se o vrt se šachtovitým záhlavím
umístěný při levém břehu Hrusického potoka severně od intravilánu obce v rámci pozemkové parcely č.
491. Tento vrt je vrtán v puklinovém prostředí krystalinika sázavské žuly s přítoky mezi 18 a 19 m a je
hluboký 20,5 m p.t. Jeho doporučená vydatnost byla původně stanovena na 0,75 l/s. Povolený odběr dle
rozhodnutí ze srpna 2009 činí 1 l/s. Již za současných podmínek dochází k překračování maximální
vtokové rychlosti Vmax, což vede ke zvýšené kolmataci (stárnutí) vrtu a může docházet k pískování vrtu.
Tyto jevy značně snižují životnost vrtu. Pro zajištění delší životnosti vrtu byl doporučený odběr stanoven
na 0,265 l/s, tato hodnota je za současných podmínek zcela nevyhovující, již v roce 2018 průměrná denní
potřeba byla 1,08 l/s. Z toho vyplývá, že stávající vrt je již dlouhodobě nadměrně zatěžován a v současné
klimatické situaci dochází k nedostatku pitné vody a nutnosti zavážení vodojemu z externích zdrojů.
Vodoprávní úřad dne 22.5.2020 vyvěsil na úřední desce návrh opatření obecné povahy, týkající se
dočasného omezení užívání pitné vody z vodovodu pro jiné účely nežli osobní potřebu k pitným a
hygienickým účelům a vyzval dotčené osoby k podání písemných námitek. Žádné námitky uplatněny
nebyly.
Dle ustanovení § 15 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, vyžaduje-li to veřejný zájem, především
je-li přechodný nedostatek pitné vody, který nelze z důvodu technických kapacit nebo nedostatečných
zdrojů vody nahradit, může vodoprávní úřad po projednání s obcí, vlastníkem a provozovatelem
vodovodu vydat opatření obecné povahy o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro
veřejnou potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců.
Dle ustanovení § 15 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích, opatření obecné povahy nabývá
účinnosti zveřejněním na úřední desce vodoprávního úřadu, pokud vodoprávní úřad nestanoví jinak.
O vydání opatření obecné povahy uvědomí místně příslušný obecní úřad dotčené osoby způsobem v místě
obvyklým. Stanovenou dobu dočasného omezení lze stejným způsobem prodloužit nejvýše o 3 měsíce.
Vodoprávní úřad žádá dotčené obce, aby opatření obecné povahy vyvěsily na svých úředních
deskách a po jeho svěšení vrátily vodoprávnímu úřadu s potvrzením o vyvěšení. Toto opatření
obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce i na úřední desce s dálkovým přístupem příslušných
obecních úřadů po celou dobu jeho účinnosti a na sídle vodoprávního úřadu v Říčanech.

Poučení:
Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný
prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze podle ustanovení § 174 odst. 2
správního řádu posoudit v přezkumném řízení. V případě nedodržení tohoto opatření se fyzické osoby
dopouští přestupku podle § 32 odst. 5 písm. d) zákona o vodovodech a kanalizacích s výší pokuty do
50 000 Kč. V případě právnických osob se jedná o správní delikt dle § 33 odst. 7 písm. d) zákona o
vodovodech a kanalizacích s výší pokuty do 50 000 Kč. V případě, že pominou důvody mimořádného
opatření, bude zákaz veřejnou vyhláškou zrušen.

Ing. Kristýna Šindelářová v. r.
referent oddělení vodoprávní úřad
oprávněná úřední osoba
otisk úředního razítka
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Opatření obecné povahy bude vyvěšeno na úřední desce do 31.8.2020
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
účastníci (doručenky)
Obec Hrusice, IDDS: k5rakw7
sídlo: Hrusice č.p. 142, 251 66 Senohraby
další osoby v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu veřejnou vyhláškou podle
ustanovení § 25 správního řádu
ostatní
Obecní úřad Hrusice, IDDS: k5rakw7, sídlo: Hrusice č.p. 142, 251 66 Senohraby – k vyvěšení na úřední
desku + vrátit zpět s potvrzením o vyvěšení
MěÚ Říčany, Masarykovo nám. č.p. 53, 251 01 Říčany u Prahy - k vyvěšení na úřední desku + vrátit
zpět s potvrzením o vyvěšení

